Kompetens- och verksamhetsutveckling

Socialrätt

För personer som arbetar som socialsekreterare
men inte har socionomexamen
Inbjudan till en
tre dagars utbildning
med start 8 april 2019

INNEHÅLL
Socialrätt – för personer som arbetar som socialsekreterare
men inte har socionomexamen
DAG 1 OCH 2: 8–9 april 2019. Socialtjänstlagen (SoL), lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

MEDVERKANDE

• Kort historisk bakgrund

Måndag–tisdag 8–9 april 2019 kl. 09–16
Tisdag 7 maj 2019 kl. 09–16.
Plats i centrala Göteborg meddelas i
bekräftelse som skickas ca två veckor före
kursstart.

• Den kommunalrättsliga grunden för insatser enligt SoL
• Genomgång av bärande principer i SoL
• Bosättningskommun och vistelsekommun – vilken kommun ansvarar ?
• EES-medborgare och SoL
• Förhållandet mellan SoL, HSL, LSS och LMA

Finn Kronsporre, jurist.

TID OCH PLATS

AVGIFT

• Ensamkommande barn

7 800 kr exkl. moms för GR:s
medlemskommuner.
9 300 kr exkl. moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

• Insatser enligt SoL

ANMÄLAN

• Förhållandet mellan 4 kap 1 § SoL och 4 kap 2 § och 2 a § SoL

• Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 20 mars 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

• Särskild avgift

UPPLYSNINGAR

• SOSFS (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) om olika insatser
enligt SoL

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16,
kristina.elofsson@goteborgsregionen.se

• Allmänna handlingar och socialtjänstsekretess

INTEGRITETSPOLICY

• Rättspraxis

När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa
program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

• Skälig levnadsnivå – vad är det ?
• Särskilda grupper i 5 kap SoL

• Förhållandet mellan SoL och LVU respektive LVM
• Förutsättningar för vård enligt LVU och LVM
• Barn(rätts)perspektivet i SoL och LVU – vilken innebörd har begreppet?
• Hur styrker den enskilde att rätt till insats föreligger
• Utförande av beviljad insats

• Sist men inte minst – kursdeltagarnas egna frågor

DAG 3: 7 maj 2019. Handläggning och dokumentation
• Genomgång av förvaltningslagen och de viktigaste handläggningsreglerna
• Speciella handläggningsregler enligt SoL (och LVU, LVM)
• Genomgång av SOSFS 2014:5, 11 kap 5-6 §§ SoL
• Handläggningstid – vilken tid är rimlig
• Genomgång av relevanta JO-beslut och rättspraxis kring dokumentation
och handläggning
• Vad ska dokumenteras ? Vad bör inte kommenteras ?
• Vad ska antecknas i journalen respektive akten i övrigt ?
• Allmänna handlingar och socialtjänstsekretess– utveckling av vad som
tagits upp under dag 2
• Sekretessbrytande bestämmelser (i den mån dessa inte tagits upp under
dag 1 och 2)
• Sist men inte minst – kursdeltagarnas egna frågor

www.goteborgsregionen.se

